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Městské muzeum a galerie Polička
Nabídka pro školní a zájmové skupiny

ZÁŘÍ 
PROSINEC 



Městské muzeum a galerie Polička je nejen místem poznání, ale                        
i zábavy a potěšení. Zavítejte proto se svými žáky a studenty do 
Poličky. Připraveny jsou pro vás prohlídky gotického opevnění 
města Poličky, rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela 
nebo tématické procházky městem. Ke krátkodobým výstavám 
jsou připraveny speciální vzdělávací programy, které jsou vytvořeny 
v souladu s rámcovými vzdělávacími programy a přizpůsobeny                
znalostem a schopnostem žáků na různých stupních vzdělávání.

Společné informace pro všechny nabízené programy a prohlídky expozic:
Je nezbytné, aby se školní skupiny objednaly předem. Doporučujeme, 
abyste v případě zájmu kontaktovali muzeum co nejdříve, neboť o nabízené 
programy je každoročně velký zájem a v posledních týdnech před skonče-
ním výstav se velice těžko hledají volné termíny dle vašich požadavků.

Kontakt: www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička, Centrum Bohuslava Martinů 
v Poličce, Tylova 114, Polička 572 01 (vchod z ulice Šaffova)
tel.: 461 723 855, 733 712 503, muzeum@muzeum.policka.org

Otevírací doba:
září – prosinec: úterý – neděle 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.

BONUS pro školy 
Pravidelná návštěva muzejních expozic je pro školní skupiny zvýhodněna 
každou čtvrtou návštěvou zdarma. Bonus se vztahuje na rodnou světničku 
Bohuslava Martinů, gotické opevnění města, muzejní a galerijní výstavy a 
expozice. 

NABÍDKA MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE POLIČKA 
pro školní a zájmové skupiny

ZÁŘÍ - PROSINEC 2018



SPECIÁLNÍ NABÍDKA 

www.cbmpolicka.cz

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ v Poličce / 11. – 14. září 2018
– využijte svátku všech památek – Dnů evropského dědictví (EHD – European 
Heritage Days) a navštivte gotické opevnění města Poličky 
KŘEHKÁ KRÁSA SKLA I / 30. října – 21. prosince 2018
– vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou
KŘEHKÁ KRÁSA SKLA II / 30. října – 21. prosince 2018
– vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

NABÍDKA pro období ZÁŘÍ – PROSINEC 2018

71. UMĚLECKÝ SALON V POLIČCE / 25. září – 2. listopadu 2018
– tradiční výstava představí krajiny Adama Kašpara a výběr z malířské tvorby 
Martina Mainera 
POLIČKA V OSMIČKÁCH / 2. října – 21. prosince 2018
– výstava ke 100. výročí vzniku Československé republiky o historii města Poličky 
ve významných „osmič-kových“ letech 20. stol.
STO LET SKAUTINGU V POLIČCE / 2. října – 2. listopadu 2018
– výstava zprostředkuje nejen historii skautingu, ale také skautské hodnoty, 
znalosti a dovednosti…
MARTINŮ OBRÁZKY KRESLÍCÍ / 23. října – 21. prosince 2018
– výstava představí výtvarnou stránku tvorby Bohuslava Martinů
DŘEVĚNÉ A MECHANICKÉ BETLÉMY / 27. listopadu 2018 – 11. ledna 2019
– tradiční vánoční výstava tentokrát s ukázkou dřevěných a pohyblivých betlémů

PRAVIDELNÁ NABÍDKA
VÝLET DO STŘEDOVĚKU / září – říjen 2018
– výlet do minulosti města Poličky
PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ / září – říjen 2018
– výlet do Poličky po stopách Bohuslava Martinů
PROCHÁZKA STARÝM MĚSTEM / září – říjen 2018
– komentovaná procházka se zastavením u nejvýznamnějších památek města 
Poličky…
PROCHÁZKA ZA MODERNÍ ARCHITEKTUROU / září – říjen 2018
– komentovaná procházka se zastavením u architektonických památek města 
Poličky postavených v období 1. republiky
 



– využijte svátku všech památek – Dnů evropského dědictví (EHD – European Heritage Days) 
a navštivte gotické opevnění města Poličky

Cílová skupina: 1. – 5. třída ZŠ, 6. – 7. třída ZŠ, víceletá gymnázia
Délka prohlídky: 60 min.
Provázanost se ŠVP: Návštěvu hradeb lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět                     
– tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk 
a společnost
Vstupné: v týdnu od 11. do 14. 9. v rámci Dnů EHD zdarma, 
mimo tento termín děti/žáci/studenti 30,- Kč, učitelé zdarma

Gotické opevnění města Poličky patří ve svém půdorysu k nejlépe dochovaným městským fortifi-
kacím v České republice. Ochozy rekonstruovaných částí hlavní hradby s několika věžemi jsou 
zpřístupněny pro veřejnost v doprovodu průvodce. Prohlídka zahrnuje výklad u modelu města, 
který přibližuje podobu města Poličky v 15. století, poté následuje vlastní výstup na hradební 
ochoz z Nové ulice. V rámci Dnů evropského kulturního dědictví ve dnech 11. – 14. září 
budou hradby pro (objednané) skupiny zpřístupněny zdarma.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ v Poličce 
Termín: 11. – 14. září 2018



- vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

Cílová skupina: 1. – 5. třída ZŠ
Délka programu: 90 min.
Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - tematic-
ké okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Umění a kultura 
– obor Výtvarná výchova 
Vstupné: z důvodu čerpání dotace MK bude program v období říjen – prosinec realizován zdarma

Vzdělávací program žákům přiblíží bohatou sbírku sklářských výrobků a představí sklo nejen jako 
užitečný materiál každodenní potřeby, ale rovněž krásu a křehkost skleněných předmětů. Ukáže, 
co předcházelo jejich vzniku a z jakých surovin sklo vzniká. Program je doplněn o ukázku originálních 
nástrojů a nesbírkových předmětů ze sklářské produkce, které si děti mohou vzít do rukou a                 
prohlédnout. Program dokresluje krátký dokument, jenž zachycuje postup výroby skleněného 
poháru a mísy. Žáci názorně uvidí technologii výroby, a jak se nářadí v praxi používá. 

Skleněné výrobky v expozici jsou rozdělené do tematických celků podle dekoru. To napomáhá                      
k představení různých technik zdobení, jako jsou mj. gravírování a malování. Druhou část                       
programu proto tvoří výtvarná sklářská dílna, během které děti navrhnou dekor a následně 
jej přenesou a namalují na skleničku. Žáci se tak seznámí s pracovními postupy a rukodělnými 
technikami a sami si vyzkouší malbu na sklo. Cílem programu je seznámit děti se zajímavou                       
historií sklářské výroby a současně rozvíjet jejich manuální schopnosti, jemnou motoriku a vlastní 
kreativitu.

Program je doplněn pracovními listy, které mohou sloužit k rekapitulaci nabytých vědomostí. Pro 
následnou práci ve škole jsou zdrojem informací (o historii sklářství na Horácku, vzniku muzejní 
sbírky). Jsou doplněny fotografiemi vybraných předmětů a mapou zaniklých skláren.

Program je realizován díky finanční podpoře Ministerstva kultury a Města Polička.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

KŘEHKÁ KRÁSA SKLA I
Termín: 30. října – 21. prosince 2018



- vzdělávací program k expozici Sklářství na Horácku s výtvarnou sklářskou dílnou

Cílová skupina: 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ
Délka programu: 90 min.
Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Umění a kultura – obor 
Výtvarná výchova, vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a svět práce
Vstupné: z důvodu čerpání dotace MK bude program v období říjen – prosinec realizován zdarma

Vzdělávací program žákům přiblíží bohatou sbírku sklářských výrobků a představí sklo nejen jako 
užitečný materiál každodenní potřeby, ale rovněž krásu a křehkost skleněných předmětů a jejich 
estetickou hodnotu. Program žáky a studenty seznamuje s historií, výrobou a dekorováním skla. 
Pomocí dílčích aktivit zaměřených na estetické vnímání přiblíží studentům pojmy estetika, kultura, 
umění a design. 

Druhou část programu tvoří výtvarná dílna, která praktickou formou přiblíží způsoby zpraco-
vání a dekorování skla. Studenti si vyzkouší techniku gravírování skleněné nádoby a 
výrobu skleněné perly, čímž se naučí pracovat se skleněným tavem. Cílem této tvořivé aktivity 
je, aby se žáci a studenti aktivně seznámili se zpracováním skla, rozvíjeli svou kreativitu a zručnost. 

Program je doplněn pracovními listy, které mohou sloužit k rekapitulaci nabytých vědomostí. Pro 
následnou práci ve škole jsou zdrojem informací (o historii sklářství na Horácku, vzniku muzejní 
sbírky). Jsou doplněny fotografiemi vybraných předmětů a mapou zaniklých skláren.

Program je realizován díky finanční podpoře Ministerstva kultury a Města Polička.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

KŘEHKÁ KRÁSA SKLA II
Termín: 30. října – 21. prosince 2018



- tradiční výstava představí krajiny Adama Kašpara a výběr z malířské tvorby Martina Mainera 

Cílová skupina: 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ
Délka programu: dle časových možností účastníků 45 – 90 min.
Provázanost se ŠVP: Návštěvu výstavy lze zahrnout do vzdělávací oblasti Umění a kultura 
– obor Výtvarná výchova, do vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a Člověk a příroda
Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

Na rozdíl od předešlých ročníků, kdy byly vystaveny práce napříč ateliéry Akademie výtvarných 
umění v Praze či Fakulty Výtvarných umění v Brně, představujeme v letošním roce bývalého              
profesora Akademie výtvarných umění Martina Mainera a jeho diplomanta Adama Kašpara.

Martin Mainer patří mezi nejvýznamnější osobnosti současné malby. Je držitelem ceny Jindřicha 
Chalupeckého, kterou získal v roce 1993. Jeho několikaletý zájem o historii Slovanů vyústil ve 
vytvoření celku obrazů, jejichž hlavní inspirací byla kniha Antonína Horáka „ O Slovanech úplně 
jinak“. Slovanskou epopej, vytvořenou mezi lety 2012 a 2013, nezachycuje tak jako jeho                      
předchůdce Alfons Mucha, ale jedná se o jakousi osobní mytologii. Kombinuje různá média                          
a výrazové prostředky, jakými jsou například vycpaní ptáci.

Adam Kašpar je rodákem z Litomyšle. V letošním roce absolvoval v Ateliéru malířství IV u profe-
sora Martina Mainera. Tématem jeho prací je příroda, kterou zaznamenává realistickou malbou 
tak, že se až tají dech. Zkoumá přírodu jako fenomén, který je propojen s člověkem. Náměty pro 
vystavené práce tematicky čerpá nejen z vysočiny, ale i z mnoha míst u nás i v zahraničí –                            
ta studuje, pozoruje, naslouchá jim a až poté tvoří svou představu o daném místě.

Po předchozí domluvě je možné zajistit besedu s autorem krajinomaleb Adamem Kašparem.

NABÍDKA pro období ZÁŘÍ - PROSINEC 2018

71. UMĚLECKÝ SALON V POLIČCE
Termín: 25. září – 2. listopadu 2018



– výstava ke 100. výročí vzniku Československé republiky o historii města Poličky ve významných 
„osmičkových“ letech 20. stol.

Cílová skupina: 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ
Délka programu: 90 min.
Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a společnost 
– obor Dějepis
Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

Může se zdát, že si naše republika pro významné přelomové události vybrala roky končící osmičkou. 
Tyto zásadní mezníky ovlivnily každodenní život v celé zemi. Výstava – o naší zemi, městě a lidech 
– představuje, co se událo za sto let v Poličce.

1918: Vyhlášení samostatnosti československého státu 28. října
1928: První republika (zlaté časy města Poličky)
1938: Těžké časy (mnichovská zrada a ztráta pohraničí)
1948: Pod praporem socialismu (represe i budování)
1959: Bohuslav Martinů (úmrtí světoznámého poličského rodáka)
1968: Doba nadějí a zklamání (okupace sovětskou armádou)
1989: Sametová revoluce (konec komunistického režimu)
2018: Čas, který žijeme

Pro II. stupeň ZŠ a primu – kvartu je k výstavě připravený program formou šifrovací hry, kdy 
žáci po splnění úkolů postupují výstavou až k zasloužené odměně – možnosti vepsat se do histo-
rie města Poličky. Žáci zjistí, jak se v Poličce oslavoval mír a vznik republiky, proč se ryze české 
město ocitlo v záboru Hitlerovy armády či jestli se poličským věřícím podařilo zachránit svého 
faráře před zatčením StB. Dále si vyzkouší rozmístit na mapě prvorepublikovou výstavbu a vyrobí 
si ozdobu ze stuhy v barvách české trikolory.
Gymnazisté (1. – 4. ročník, kvinta – oktáva) objeví krásu, výjimečnost či naopak hrůzu a 
nesnáze osmičko-vých roků prostřednictvím životů poličských osobností, těch známých i těch, 
kteří upadli v zapomnění. Studenti si vyzkouší badatelskou práci s historickými materiály, procvičí 
si kritické myšlení a ověří své řečnické dovednosti. 

NABÍDKA pro období ZÁŘÍ - PROSINEC 2018

POLIČKA V OSMIČKÁCH
Termín: 2. října – 21. prosince 2018



- výstava zprostředkuje nejen historii skautingu, ale také skautské hodnoty, znalosti a dovednosti…

Cílová skupina: 1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia
Délka programu: dle časových možností účastníků 45 - 90 min.
Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické 
okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společ-
nost a Člověk a příroda
Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

V letošním roce si připomínáme 100. výročí vzniku skautingu v Poličce. Ve spolupráci se skautským 
střediskem Tilia v Poličce se uskuteční výstava, která představí historii českého skautingu i polič-
ského střediska, a to prostřednictvím dochovaných předmětů a především desítek fotografií ze 
stanových táborů, výprav, putovních expedic a z nejrozličnějších akcí, pořádaných skauty pro děti 
i dospělé. Na výstavě bude k vidění také táborový stan s podsadou a indiánský stan týpí s ohništěm.

Pro žáky je připravený interaktivní program, který formou her a drobných úkolů prověří jejich zruč-
nost a znalosti důležité pro pobyt v přírodě. Vyzkouší si např. vázání uzlů či přípravu táborového 
ohniště, poznávání květin, orientaci v mapě a další dovednosti. Kromě řady dalších aktivit si 
zájemci vyzkouší řešení „ježka v kleci“ – hlavolamu, který ve svých románech proslavil Jaroslav 
Foglar. Program připomene také život a literární příběhy tohoto klasika české dětské literatury 
20. století a významného organizátora a propagátora skautského hnutí.

NABÍDKA pro období ZÁŘÍ - PROSINEC 2018

STO LET SKAUTINGU V POLIČCE
Termín: 2. října – 2. listopadu 2018



– výstava představí výtvarnou stránku tvorby Bohuslava Martinů

Cílová skupina: 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia
Délka programu: dle časových možností účastníků 60 min.
Provázanost se ŠVP: Návštěvu výstavy lze zahrnout do vzdělávací oblasti Umění a kultura 
– obor Výtvarná výchova, vzdělávací oblasti Člověk a společnost
Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

Bohuslav Martinů je známý jako skladatel vážné hudby. Málokdo ale ví, že kromě skládání hudby 
také vtipně maloval! Nadcházející výstava představí tohoto umělce úplně z jiné stránky: jako 
šibalského pozorovatele, který rád kresbami dokumentoval vše, co se kolem něj děje. Na výstavě 
se tedy můžeme těšit například na některé momentky nebo celé příhody z jeho života. Prostřed-
nictvím kreseb nahlédneme do některých inscenací tehdejšího Národního divadla, které Martinů 
jako student často navštěvoval, a také do jeho vlastních skladeb. Svými portréty představí některé 
své přátele a především sám sebe – neboť k nejvtipnějším obrázkům patří jeho vlastní karikatury.

Výstava kreseb Bohuslava Martinů je ojedinělá, neboť jeho obrázky jako ucelený komplet ještě 
nikdy zveřejněny nebyly. Tuto unikátnost chceme podtrhnout speciálně vytvořenou multimediální 
animací na téma „Den Bohuslava Martinů v Poličce“. Animace vychází z autobiografických karika-
tur skladatele na téma hudebních aktivit (BM hraje na housle, na klavír, na varhany, komponuje 
novou skladbu, diriguje orchestr). Navíc bude v prostoru k vidění „Inspiromat“, který studentům 
nabídne možnost vlastních výtvarných aktivit.

Program je realizován díky finanční podpoře Ministerstva kultury a Města Polička.

NABÍDKA pro období ZÁŘÍ - PROSINEC 2018

MARTINŮ OBRÁZKY KRESLÍCÍ
Termín: 23. října – 21. prosince 2018



– tradiční vánoční výstava tentokrát s ukázkou dřevěných a pohyblivých betlémů

Cílová skupina: MŠ, 1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia
Délka programu: dle časových možností účastníků 45 - 60 min.
Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické 
okruhy Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a svět 
práce, Umění a kultura – obor Výtvarná výchova.
Vstupné: děti/žáci/studenti 25,- Kč, učitelé zdarma

Na letošní vánoční výstavu jsme zapůjčili exponáty z Třebechovického muzea betlémů a z rodiny 
Sochorovy z Hradce Králové. Vybrali jsme jen betlémy dřevěné. Uvidíte figurky jak pestře malované, 
tak v přírodních odstínech, u nichž vynikne struktura několika druhů dřevin. Betlémy pocházejí                      
z různých míst, budou různého stáří a velikostí. 
V rodině Sochorových jsou pokračovateli betlemářské tradice otec Martin a syn Jakub. Spolu 
opatrují a opravují starší jesličky rodinné i zakoupené a vytvářejí betlémy nové, mnohé z nich jako 
mechanické. Některé exponáty budete mít možnost pozorovat v pohybu.
Zajímá vás, jak se uvádějí jednotlivé figurky do pohybu? Kolik součástek je potřeba k tomu, aby 
darovník chodil, anděl létal, rybář lovil ryby apod.? Jestliže ano, pak budete mít možnost několik 
mechanismů sami vyzkoušet. Pan M. Sochor připravil „stroječky“, které se ovládají kličkou,                             
a které slouží k tomu, aby děti zkoumaly tato jednoduchá technická řešení.

Výstava může děti obohatit příjemnou vánoční atmosférou a přinést jim základní poučení o tom, 
jak mechanické betlémy fungují. Ve výtvarné dílničce si vyrobí postavičku do betléma či dokonce 
malý jednoduchý mechanismus, kterým ji rozpohybují.

NABÍDKA pro období ZÁŘÍ - PROSINEC 2018

DŘEVĚNÉ A MECHANICKÉ BETLÉMY
27. listopadu 2018 – 11. ledna 2019



PRAVIDELNÁ NABÍDKA

Polička je krásné historické město, kde můžete se svými 
žáky strávit příjemný celodenní výlet. Dominantou města 
je kostel sv. Jakuba, kde se v malé věžní světničce narodil 
Bohuslav Martinů. Věž kostela je současně vyhlídkovým 
místem s širokým rozhledem do okolí. Prohlédnout                      
si můžete také středověké kamenné hradby, které se 
vinou kolem města. Tyto památky můžete navštívit samo-

statně nebo využít naši speciální nabídku…



– výlet do minulosti města Poličky… 

Cílová skupina: 1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia
Délka programu: dle časových možností účastníků celý program 90 – 120 min., 
program lze rozdělit – prohlídka expozice 60 min., návštěva hradeb 60 min.
Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické 
okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společ-
nost – obor Dějepis. 
Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč (zahrnuje návštěvu gotického opevnění města a expozice 
Historie města Poličky), učitelé zdarma

Výlet do středověku je zahájen u modelu města, který přibližuje podobu města Poličky v 15. století. 
Následuje výstup na hradební ochoz gotického opevnění města, které patří k nejlépe dochovaným 
městským fortifikacím v České republice. Program zahrnuje návštěvu interaktivní expozice Historie 
města Poličky, kde se poutavým způsobem seznámíte s historií královského věnného města Poličky 
od jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. V expo-
zicích si můžete vyzkoušet celou řadu činností, např. postavit ze stavebnice město v jeho středo-
věké podobě, obléci si část zbroje, vzít do ruky meč nebo nasadit přilbici. Na chvíli se ocitnete                      
v roli ostrostřelce na střelnici či účastníka městského trhu, na němž získáte přehled o dobových 
platidlech a zboží. 

Památky města a expozice lze navštívit také samostatně:
Rodná světnička Bohuslava Martinů: děti/žáci/studenti 40,- Kč
Vstup do jedné expozice dle výběru): děti/žáci/studenti 20,- Kč

PRAVIDELNÁ NABÍDKA

VÝLET DO STŘEDOVĚKU
Termín: září – říjen 2018



– výlet do Poličky po stopách Bohuslava Martinů

Cílová skupina: 4. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia
Délka programu: dle časových možností účastníků celý program 90 – 120 min., 
program lze rozdělit – prohlídka expozice 60 min., návštěva světničky 60 min.
Provázanost se ŠVP: Komentovanou procházku městem lze zahrnout do vzdělávací oblasti 
Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělá-
vací oblasti Umění a kultura – obor Hudební výchova. 
Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč (zahrnuje návštěvu Rodné světničky B. Martinů a komento-
vanou prohlídku expozice Barevný svět Bohuslava Martinů), učitelé zdarma

Program Po stopách Bohuslava Martinů zahrnuje návštěvu rodné světničky Bohuslava Martinů ve 
věži kostela sv. Jakuba, kde se před více než 100 lety dnes světoznámý hudební skladatel narodil. 
Součástí prohlídky je návštěva bývalé chlapecké školy, kam chodíval Bohoušek jako malý kluk, a kde 
navštívíte expozici Barevný svět Bohuslava Martinů. Jedná se o komento-vanou prohlídku, kde se 
žáci seznámí s výjimečnou osobností skladatele prostřednictvím vizuálně atraktivního obrazového 
materiálu. Nechte se proto vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osu-
dech poličského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou 
hudbu po celém světě. Budete se přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New 
Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska.

Památky města a expozice lze navštívit také samostatně:
Rodná světnička Bohuslava Martinů: děti/žáci/studenti 40,- Kč
Vstup do jedné expozice dle výběru): děti/žáci/studenti 20,- Kč

PRAVIDELNÁ NABÍDKA

PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ
Termín: září – říjen 2018



– komentovaná procházka se zastavením u nejvýznamnějších památek města Poličky

Cílová skupina: 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ
Délka programu: 90 min. 
Provázanost se ŠVP: Komentovanou procházku městem lze zahrnout do vzdělávací oblasti 
Člověk a jeho svět – tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdě-
lávací oblasti Člověk a společnost – obor Dějepis. 
Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

Polička si od založení do dnešní doby dochovala půdorys náměstí i síť ulic. Staré město obepínají 
v úplnosti středověké hradby. Město Polička zažilo svůj zlatý věk v 18. století. Poněvadž šlo                         
o královské město, nenajdeme zde zámek, ale symbolem správy a moci byla radnice. Poličská              
radnice bývá řazena mezi tři nejvýznamnější barokní radnice u nás – po bok Chebu a Českých 
Budějovic. Tomu ostatně odpovídá i to, že je zařazena na prestižní soupis národních kulturních 
památek. V této „extralize památek“ je v Pardubickém kraji celkem 11 objektů – z toho Polička 
má dva – radnici s morovým sloupem a kostel s rodnou světničkou Bohuslava Martinů. Další 
pozoruhodností města je velký soubor vyřezávaných vrat. Procházka umožní prohlédnout                            
si nejvýznamnější památky města.

PRAVIDELNÁ NABÍDKA

PROCHÁZKA STARÝM MĚSTEM 
Termín: září – říjen 2018



– komentovaná procházka se zastavením u architektonických památek města Poličky 
postavených v období 1. republiky

Cílová skupina: 6. – 9. třída ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ
Délka programu: 90 min. 
Provázanost se ŠVP: Program lze zahrnout do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – tematické 
okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas, a vzdělávací oblasti Člověk a společ-
nost – obor Dějepis, Umění a kultura – obor Výtvarná výchova.
Vstupné: děti/žáci/studenti 40,- Kč, učitelé zdarma

Polička má pozoruhodný soubor moderní architektury, který vznikl v období první republiky. Roz-
sáhlá výstavba zahájila další zlatý věk města, kde důležitou úlohu hrála velkorysost i rozhled 
představitelů města. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření druhého poličského panoramatu. Silueta 
staré Poličky s hradbami, radnicí a kostelem sv. Jakuba – jak ji známe při pohledu od Masarykovy 
školy – měla dostat na druhé straně rybníku – tedy při pohledu z valů – svůj moderní protějšek. 
Ve středu měly stát nové školy a po bocích sestava obecních činžovních rondokubistických domů 
propojených nízkými zděnými dřevníky. V české meziválečné architektuře nemá takové řešení 
obdobu. Další poličskou zajímavostí je působení zdejšího architekta Bohuslava Šmída, jehož 
vlastní vila je vynikající ukázkou funkcionalismu. Procházka umožní seznámit se s řadou zajíma-
vých památek. 

PRAVIDELNÁ NABÍDKA

PROCHÁZKA ZA MODERNÍ ARCHITEKTUROU
Termín: září – říjen 2018



KDE NÁS NAJDETE
Šaffova ulice, Polička

www.cbmpolicka.cz
tel.: 461 723 855, 733 712 503
muzeum@muzeum.policka.org

MUZEUM
PARKOVIŠTĚ - TYLŮV DŮM

PARKOVIŠTĚ - U HOTELU OPUS
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